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Privitoare la : „Aprobarea Regulamentu lui de organizare s1 
functionare a Consil iu lui Local al ora lul ui Brezoi" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcca. imrunit in scdima ordinara astazi 29 
apri lie, 202 1 la care participa un nr. de . . . consilieri di n totalul ele 15 clin cati este 
constituit , 

Vazând ca prin H.C.L. nr. 38125.03.202 1 dm1111na consilier a fost aleasa 
prescdintc de sedima. 

Luand in discutie re feratul de aprobare nr.2435/ 19.04.202 1 pre1.entat de catre dl. 
Schel l Robe1t -pri 111arul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, 
precum si raportul de specialitate nr.2436/19.04.2021 inlocrn it de Secretarul general 
orasu lui Brezoi, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionarc a Consiliului Local al orasului Brezoi, 

ln confo rmitate cu prevederi le Ordinului nr.25/202 1 al Ministerului Lucrari lor 
Publice, Dezvollari i si Aclministrnlici rrivind modelul oricmativ al regulamentu lui de 
organizare si fun cl iom1re al consi I iului local; 

ln temeiul art.129, alin.(2), lit.a) alin.{3), lit.a). a11. J39, alin.{3), lit.i). coroborat 
cu art. I 96, alin.( I), lit.a) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.20 I 9, cu 
mocii fi carilc si completari le ulterioare, cu un nr. de .... voturi „pentru", 

Adopta urmatoarea 
I IOT AR/\ RE: 

Art. I: Se aproba Regulamentu l de organ ii.arc si li.1nctionarc a Consiliului Local al 
orasului Brezoi, prevazut in anexa care face parte integranta din pre7.enla hotarare. 

Art.2. Pe data prezentei, I lotararea nr.67/30.07.2020 isi inceteaza apl icabilitatea. 
Alt. 3: Primarul, Viceprimarul, Secretaru l orasului Brezoi, precum si consi lierii 

locali ai orasului Brezoi vor urmari ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari. 

Art. 4: Prezenta hotarare se va publica pc site-ul www.primariabrczoi.ro si se va 
comunica astfe l : 

- lnstitutiei Prefectului : 
-Pri marului orasului Brezoi ; 
-Compartimentului Rclatii publ ice 111 vederea aducerii la cunostinta 

publica prin afisare. 



Brezoi la ................................ . 

lnitiator 
PRIMAR 

Schell Robert Adrian 

Avizeaza pentru legalitate, 
Secretar gcm:ral u.a.t. 

Sandu N:~e~ 



Primaria Orasului Brezoi. Judetul Valcea„ 
Nr.2436/19.04.2021 

Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 
Consiliului Local al orasului Brezoi. 

Prin HCL nr.67/30.07.2020 a fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare a 
Consiliului Local Brezoi. 

Prin OUG nr.5712019, urmare a aprobarii Codului administrativ, au fost stabilite. printre 
altele si reglementarile privind organizarea si functionarea consiliilor locale. 

Astfel fiind, in conformitate cu prevederile Codului administrativ, coroborat cu 
prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Admmistratiei nr.25/2021 
privind aprobarea modelului orientativ al ROF -ului Consiliulului local, apreciez ca este 
necesara revizuirea vechiului regulament si adoptarea unui nou Regulament de organizare si 
functionare a Consiliului Local Brezoi în raport de modelul orientativ prevazut in Ordinul 
nr.25/2021 si, prin urmare. constatand ca sunt îndeplinite conditiile legale. propun aprobarea 
proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 
Consiliului Local al orasului Brezoi, în forma prezentata de initiator. 

S E C R E TAR GENERAL U.A.T 
Nicolae SAN~ ._.J_ 



Primaria Orasului Brezoi. Judetul Valcea .. 
Nr 2435/19.04.2021 

Referat de aprobare 
privind proiectul de hotarare, referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare al Consiliului Local a orasului Brezoi, 

Prin OUG nr.57/2019, urmare a aprobarii Codului administrativ. au fost stabilite. printre 
altele si reg lementari le privind organizarea si functionarea consiliilor locale. Prin HCL 
nr.88/2020 a fost aprobata completarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Consiliului Local Brezoi. 

Vazand ca prin Ordinul nr.2512021 al Ministerului Dezvoltani.Lucrarilor Publice si 
Administratiei prin care a fost aprobat modelul orientativ al regulamentului de organizare si 
functionare a consiliului local. 

Fata de toate acestea, intrucat ca proiectul de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local a orasului Brezoi 
indeplineste conditiile prevazute de lege, propun aprobarea proiectului de hotarare respectiv, 
in forma prezentata. 
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